
Коротка назва проекту: «BUSEEG-RU-UA» 

Багатонаціональний спільний проект Пріоритет – Вища освіта та суспільство 

Тривалість проекту:  1 грудня 2013 – 1 грудня 2016 

Програма фінансування ЄС: 
Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства 

Сума гранту ЄС програми Темпус: € 861 191,22 
Цільова група: студенти, випускники, викладацький та адміністративний персонал, 
керівники ВНЗ, регіональні торгово-промислові палати. 
Отримувач гранту: Віденський економічний університет, Австрія 

Координатор: 
Анастасія Галкіна, 
науковий проектний співробітник Інституту 
економічної педагогіки Віденського 
економічного університету 
Контакти: тел.: +43 (0) 1 31 336 4634 
е-адреса: anastasia.galkina@wu.ac.at 

Головний менеджер проекту: 
Проф. Ріхард Фортмюлер, 
заступник керівника Інституту економічної 
педагогіки Віденського економічного 
університету 
Контакти: тел.: +43 (0) 1 31 336 4631 
е-адреса: richard.fortmueller@wu.ac.at 

Партнерство: 
 Віденський економічний університет, 

Австрія 
 Університет Констанца, Німеччина 
 Університет Д`єра, Угорщина 
 Нижегородський державний університет 

ім. Н.І. Лобачевського, Росія 
 Нижегородський інститут розвитку 

освіти, Росія 
 Міністерство освіти Нижегородської 

області, Росія 
 Торгово-промислова палата 

Нижегородської області, Росія 
 Алтайський державний технічний 

університет ім. І. І. Ползунова, Росія 
 Алтайський крайовий інститут 

підвищення кваліфікації працівників 
освіти, Росія 

 Головне управління освіти та молодіжної 
політики Алтайського краю, Росія 

 
 Московський державний університет 

геодезії і картографії, Росія 
 Міністерство освіти і науки Російської 

Федерації, Росія 
 Петрозаводський державний 

університет, Росія 
 Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана, 
Україна 

 Чернігівський державний інститут 
економіки і управління, Україна 

 Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут», 
Україна 

 Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника, 
Україна 

 Міністерство освіти і науки України 
 Торгово-промислова палата України 

Мета та завдання проекту: 
  розроблення та впровадження концепції навчання впродовж життя (Lifelong 

Learning)   в   Росії   та   Україні   з   метою   формування   у   студентів   професійних    і 
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підприємницьких навичок; 
виховання підприємницького духу; 
проведення консультацій для стартапів (start-up) (підприємців-початківців) на базі 
університетів і коледжів за підтримки центрів підвищення кваліфікації працівників 
освіти, регіональних торгово-промислових палат і Міністерств освіти. 

Напрями діяльності за проектом: 
 

  впровадження  або  удосконалення  нормативного  забезпечення  та  викладання щодо 
розвитку підприємницького духу для студентів різних спеціальностей (економіка, 
інженерія, мови та ін.); 

  впровадження  або  удосконалення  процесу  підприємницької  освіти  в   професійно- 
технічних училищах для учнів різних спеціальностей (економіка, технології, туризм та 
ін.); 

  заснування    або    реорганізація    консультаційних    підприємницьких    центрів  для 
випускників ВНЗ за підтримки Торгово-промислових палат; 

  заснування або реорганізація центрів консультування з питань підприємництва для 
випускників університетів і професійно-технічних училищ за підтримки торгово- 
промислових палат; 

  підвищення   кваліфікації   вчителів   професійно-технічних   училищ   з   економіки та 
економічної дидактики з метою підтримки підприємницької освіти на базі 
університетів та центрів підвищення кваліфікації працівників освіти; 

  підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ з економічної дидактики. 
Очікувані результати: 

 
I. Навчальні плани та матеріали з розвитку підприємницького духу; зарахування на 

навчання мінімум 275 студентів у 8 ВНЗ в Росії та Україні. 
II. Навчальні програми та матеріали для професійно-технічних училищ і проведення 

занять мінімум для 400 учнів у Росії та Україні. 
III. Індивідуальні консультації для стартапів (start-up) у 8 ВНЗ у Росії та Україні. 
IV. Індивідуальні консультації для стартапів у 10 професійно-технічних училищах у 

Росії та Україні. 
V. Програми курсів підвищення кваліфікації в обсязі 500 годин і підвищення 

кваліфікації мінімум 60 учителів професійно-технічних училищ у Росії та Україні. 
VI. Підвищення кваліфікації мінімум 90 викладачів ВНЗ. 

Координатор проекту від України: 
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 
http://kneu.edu.ua/ua/ 
тел. 0038 (044) 456-56-10, тел. 0038 (044) 227-10-39 
e-адреса: tempus.kneu@gmail.com 
Відповідальна особа: 
Анатолій Михайлович Колот, проректор 
Контакти: 
тел.: 0038 (044) 456-70-00; тел.: 0038 (044) 371-62-76 
e-адреса: kolot@kneu.kiev.ua 
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Партнери з України: 

Чернігівський державний інститут 
економіки і управління, www.geci.cn.ua 
тел.: 0038 (0462) 5-32-78 
тел. 0038 (0462) 67-99-37 
e-адреса: natasha290186@rambler.ru 
Відповідальна особа: 
Олена Іванівна Гонта, проректор з наукової 
та міжнародної діяльності 
Контакти: 
тел.: 0038 (0462) 67-99-37 
e-адреса: gontaint@geci.cn.ua 

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 
http://www.kpi.kharkov.ua/ua/ 
тел.: 0038 (057) 707-63-36, тел.: 706-32-16 
e-адреса: consortium@kpi.kharkov.ua 
Відповідальна особа: 
Валерій Олексійович Кравець, проректор 
Контакти: 
тел.: 0038 (057) 706-32-16 
e-адреса: vak@kpi.kharkov.ua 

Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника http://www.pu.if.ua/ 
тел.: 0038 03422 3-15-74, mmacola@rambler.ru 
Відповідальна особа: 
Олег Володимирович Ткач, проректор 
Контакти: 
тел.: 0038 (03422) 59-60-68 
e-адреса: mmacola@rambler.ru 

Торгово-промислова палата України 
http://www.ucci.org.ua/ua/about.shtml 
тел.: 0038 044 272-28-41, zvi-iprg@ucci.org.ua 
Відповідальна особа: 
Олена Євгенівна Подолєва, віце-президент 
Контакти: 
тел.: 0038 (044) 272-28-41 
e-адреса: podoleva@ucci.org.ua 

Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua/ 
Відповідальна особа: 
Ольга Геральдівна Котова, 
управління міжнародного співробітництва 
Контакти: тел.: 0038 (044) 481-32-77 
e-адреса: o_kotova@mon.gov.ua 
Web-site проекту: 
http://fm.kneu.edu.ua/ua/depts3/k_upravlinnja_personalom/tempus/tempus100314/ 
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Acquisition of professional and entrepreneurial skills 

through education and consultation 
544202-TEMPUS-2013-AT-TEMPUS-JPHES 

 

Project acronym: «BUSEEG-RU-UA» 

Multi-country Joint Project Priority – Higher Education and Society 

Project duration: 1 December 2013 – 1 December 2016 

EU funding instrument: 
Interregional program European Neighborhood and Partnership Instrument 

Tempus grant  amount:  € 861 191,22 

Target group: students, graduates, teaching/administrative staff; top management of 
educational organizations, regional Chamber of Commerce and Industry. 
Grant holder: Vienna University of Economics and Business, Austria 

Coordinator: 
Anastasia Galkina, Project Researcher, Institute 
of Economic Education 
Contacts: 
tel : +43 (0) 1 31 336 – 4634 
e-mail: anastasia.galkina@wu.ac.at 

General Manager of the Project: 
Prof. Richard Fortmyuler, Deputy Head, 
Institute of Economic Education 
Contacts: 
tel: +43 (0) 1 31 336 – 4631 
e-mail: richard.fortmueller@wu.ac.at 

Partnership: 
 Vienna University of Economics and 

Business, Austria 
 University of Konstanz, Germany 
 University of Gyor, Hungary 
 Lobachevsky State University of Nizhni 

Novgorod 
 Nizhny Novgorod Institute of the 

Education development, Russia 
 Ministry of Education of the Nizhny 

Novgorod, Russia 
 Chamber of Commerce of Nizhny 

Novgorod, Russia 
 I.I. Polzunov Altai State Technical 

University, Russia 
 Altai Regional In-Service Training Institute 

for lecturers, Russia 
 Department of Education and Youth of 

Altai, Russia 

 
 Moscow State University of Geodesy 

and Cartography, Russia 
 Ministry of Education and Science of 

Russian Federation, Russia 
 Petrozavodsk State University, Russia 
 Vadym Hetman Kyiv National 

Economic University, Ukraine 
 Ukrainian Chamber of Commerce and 

Industry, Ukraine 
 Chernihiv State Institute of Economics 

and Management, Ukraine 
 National Technical University 

«Kharkiv Polytechnic Institute», 
Ukraine 

 Precarpathian National University of 
Vasyl Stefanyk, Ukraine 

 Ministry of Education and Science of 
Ukraine 

Project goals and objectives: 
  development and implementation of the concept of lifelong learning in Russia and  Ukraine 

in order to develop students' professional and entrepreneurial skills; 
  nurture the entrepreneurial spirit; 
  consultations of  start-ups based on university and colleges with the support  of    In-service 
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training Centers for lecturers, regional Chambers of Commerce and Ministries of Education. 

Activities: 
  introduction  or  upgrading  the  regulatory  and  teaching  of  entrepreneurial  spirit        for 

university students of various disciplines (economics, engineering, languages etc.); 
  introduction or upgrading the process of entrepreneurial education in vocational schools 

for students of various disciplines (economics , technology, tourism, etc.) 
  establishment  or reorganization  of  business  advisory  centers  for graduates  with support 

from Chambers of Commerce; 
  establishment  or reorganization of  business  advisory centers for graduates  of   vocational 

schools with the support of Chambers of Commerce; 
  training of teachers of vocational schools of economics and economic didactics to support 

the entrepreneurial education at the universities and training centers of educators; 
  training of university teachers in economic didactics. 

Expected results: 
I. Curriculum and materials to educate entrepreneurial spirit and start training at least 275 

students in 8 universities in Russia and Ukraine. 
II. Educational programs and materials for vocational schools and conduct classes for at 

least 400 students in Russia and Ukraine. 
III. Individual advice to start-ups at 8 universities in Russia and Ukraine. 
IV. Individual advice to start-ups in 10 vocational schools in Russia and Ukraine. 
V. Applications for postgraduate courses in the amount of 500 hours of training and at least 

60 teachers of vocational schools in Russia and Ukraine. 
VI. Education at least 90 university teachers. 

Project coordinator in Ukraine: 
Vadym Hetman Kyiv National Economic University http://kneu.edu.ua/ua/ 
tel.: 0038 (044) 456-56-10, tel. 0038 (044) 227-10-39 e-mail: tempus.kneu@gmail.com 
Responsible person: 
ScD, Prof. Anatolii Kolot, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work 
Contacts: tel.: 0038 (044) 456-70-00; tel.: 0038 (044) 371-62-76; e-mail: kolot@kneu.kiev.ua 

Partners from Ukraine: 

Chernihiv State Institute of Economics and 
Management http://www.geci.cn.ua/ 
tel.: 0038 (0462) 53278, tel. 0038 (0462) 679937 
e-mail: natasha290186@rambler.ru 
Responsible person: 
Olena Gonta, Vice-Rector for Research and 
International Activities 
Contacts: 
tel.: 0038 (0462) 67-99-37 
e-mail: gontaint@geci.cn.ua 

National Technical University «Kharkiv 
Polytechnic Institute» www.kpi.kharkov.ua 
tel.: 0038 (057) 707-63-36, tel.: 0038 (057) 706-32- 
16 
e-mail: consortium@kpi.kharkov.ua 
Responsible person: 
Kravets Valery, Vice-Rector for Scientific and 
Pedagogical Work 
Contacts: 
tel: 0038 (057) 706-32-16 
e-mail: vak@kpi.kharkov.ua 

Precarpathian National University of Vasyl 
Stefanyk http://www.pu.if.ua/ 
tel.: 0038 (03422) 3-15-74 
e-mail: mmacola@rambler.ru 

Ukrainian Chamber of Commerce and 
Industry 
http://www.ucci.org.ua/ua/about.shtml 
tel.: 0038 (044) 272-28-41 
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Responsible person: 
Oleg Tkach, Vice Rector 
Contacts: 
tel.: 0038 (03422) 59-60-68 
e-mail: mmacola@rambler.ru 

e-mail: zvi-iprg@ucci.org.ua 
Responsible person: 
Olena Podolieva, Vice-President 
tel.: 0038 (044) 272-28-41 
e-mail: podoleva@ucci.org.ua 

Ministry of Education and Science of Ukraine, http://www.mon.gov.ua/ 
Responsible person: 
Olga Kotova, Department of International Cooperation 
Contacts: 
tel.: 0038 (044) 481-32-77; e-mail: o_kotova@mon.gov.ua 
Project web-site: 
http://fm.kneu.edu.ua/ua/depts3/k_upravlinnja_personalom/tempus/tempus100314/ 
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